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Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:  Javaslat az elektronikusan teljesíthető adókötelezettségekről szóló rendelet megalkotására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budakalász Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, 
továbbá a az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény   175.§ (24) bekezdésének meghatározott 
feladatkörében szabályozhatja a helyi adóbevételek kivetésének és beszedésének szabályait.  
A Budakalászi Polgármesteri Hivatal Adó Csoportjánál az Önkormányzat által megvalósított 

számítástechnikai fejlesztések hatására lehetőség van az iparűzési adó elektronikus formában 

történő bevallására és a kapcsolódó ügyintézésre ügyfélkapun át. Ennek lehetőségét rendeletben kell 

szabályozni. A részletes eljárási cselekményt nem a rendelet tartalmazza, az elérhető a város 

honlapján. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-a alapján az előterjesztésben foglaltak egyben a 

rendelet indoklása is. A rendelet 2017. február 1-jétől lép hatályba.  

A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására a 
rendeleti javaslat elfogadására. 
 

 
Rendeletalkotási javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az elektronikusan teljesíthető 
adókötelezettségekről szóló rendeletét. 
 
Budakalász, 2017. január 5. 

Rogán László 

 polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2017. (. .) önkormányzati rendelete 

az elektronikus úton teljesíthető adókötelezettségekről 
 
  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
175. § (24) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában maghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1.§ 
 Értelmező rendelkezések 

 
E rendelet alkalmazásában 
  
1.) adóhatóság: Budakalász Város önkormányzati adóhatósága,  
 
2.) adókötelezettség: a bejelentési, a változás bejelentési, az adóbevallási, az adatszolgáltatási, az 
önellenőrzési, az adófizetési, az átvezetési, és a nyilatkozattételi kötelezettség.  
 

2.§ 
 Adókötelezettségek teljesítése  

 
(1) Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli, hogy az adóhatósághoz 

teljesítendő helyi iparűzési adókötelezettség, az önkormányzat által közzétett módon 

(www.budakalasz.hu), elektronikus úton is teljesíthető. 

(2) Amennyiben az adózó helyett annak képviselője nyújtja be elektronikusan a teljesítendő 
adókötelezettséget, úgy legkésőbb az első elektronikus ügyintézés időpontját megelőző munkanapon 
az erre rendszeresített papíralapú nyomtatványon köteles bejelenteni képviseleti jogosultságát az 
adóhatósághoz, illetve azt, hogy a képviseleti jogosultság tartalma mely adókötelezettségekre terjed 
ki. A képviseleti jogosultság igazolásának hiányában az adókötelezettség nem teljesíthető.  
 
 

3. § 
Az elektronikus úton teljesíthető adókötelezettségekre vonatkozó rendelkezések 

 
(1) Az adóhatóság a helyi iparűzési adókötelezettség teljesítéséhez nyomtatványt, elektronikus 
űrlapot rendszeresít a bejelentésre, a változás bejelentésre, az adóbevallásra, az adatszolgáltatásra, 
az önellenőrzésre, az adófizetésre, az átvezetésre, a folyószámla egyeztetésre és kérelem 
benyújtására.  
(2) A rendszeresített nyomtatványon történő teljesítéssel azonos értékű, ha az iratot az adózó az 
adóhatóság honlapján (www.budakalasz.hu) közzétett számítógépes program segítségével tölti ki és 
állítja elő, és a kinyomtatott iratot aláírva az adóhatósághoz benyújtja, illetőleg elektronikus úton 
küldi meg az adóhatósághoz.  
(3) Az adóhatóság meghatározza és közzéteszi a rendszeresített nyomtatványok tartalmát és 
formáját, gondoskodik arról, hogy azok az adózók számára megfelelő időben, könnyen elérhető 
helyen álljanak rendelkezésre. A bevallási és adatszolgáltatási nyomtatványokat - ideértve az 
adóhatóság honlapján közzétett informatikai alkalmazásokat - a benyújtásukra előírt határidőt 
megelőzően legalább 30 nappal kell közzétenni.  
(4) Az adóhatóság az internetes honlapján folyamatosan közzéteszi azt az adatformátumot, amelyben 
az adóalany az ellenőrzés során az elektronikus adathordozón tárolt adatokat rendelkezésre bocsátja. 
Amennyiben az adatformátum megváltozik, az adóhatóság köteles a változást megelőzően legalább 
30 nappal az új adatformátumot közzétenni.  
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4.§ 
Záró rendelkezés 

 
 

Ez a rendelet 2017. február 1-jén lép hatályba.  
 
 
 
 
Rogán László        dr. Udvarhelyi István 
polgármester        jegyző 
 
 
Záradék: 
A rendeletet a Képviselő-testület 2017. január 26-ai ülésén fogadta el. Kihirdetése 2017. január 27. 
napján megtörtént. 
 
dr. Udvarhelyi István 
jegyző 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az elektronikus úton teljesíthető 

adókötelezettségekről szóló önkormányzati rendelete előzetes hatásvizsgálata 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok előkészítése során 

a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, valamint a jogszabály 

tervezetéhez indokolást csatol és jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A 

törvényi előírásoknak megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes 

hatásvizsgálata. 

 

1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
 

Társadalmi hatás: A módosításnak pozitív társadalmi hatása lehet, mivel egy új lehetőség nyílik meg 

a helyi iparűzési adóalanyok számára.  

Gazdasági hatás: Nem várható. 

Költségvetési hatása: Nincs. 

2. Rendelet környezeti és egészségi következményei: 
 

A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. 

A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. 

 

3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs. 

 

4. Rendelet a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 

 

Az adókötelezettség teljesítésének könnyítése valósul meg azáltal, hogy lehetőség lesz 

elektronikusan is teljesíteni. 

 

5. Rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

 

A rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további 

feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 


